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�أمرنا مبا هو �آت:
اأواًل: 

�أ�سما�ؤهم  �لتالية  �مل�سايخ  يرقى 
�إلـــــى  )ب(  قــــا�ــــســــي  درجـــــــــة  مـــــن 
من  �عـــتـــبـــار�ً  )�أ(  قــا�ــســي  درجـــــة 

1433/7/12هـ.
1- �أمين بن عبد�هلل �لدهي�سي.

عــبــد�لــرحــمــن  بــــن  مــــاجــــد   -2
�خلمي�س.

3- يحيى بن �إبر�هيم �ليحيى.
4- فهد بن عبد�هلل �لقرعا�ي.

حمــمــد  بـــــن  عــــبــــد�لــــعــــزيــــز   -5
�لدعيجي.

عــبــد�لــعــزيــز  بــــن  عــــبــــد�هلل   -6
�حلمد�ن.

7- عبد�هلل بن �سالح �لع�سيبي.

اإثر �شدور االأوامر امللكية برتقية وتعيني عدد من الق�شاة

وزير العدل ي�شدر القرارات التنفيذية الالزمة لرتقية 
وتعيني 37 قا�شيًا على خمتلف درجات ال�شلك الق�شائي

�لعي�سى  �لكرمي  عبد  بن  حممد  �لدكتور  للق�ساء  �لأعــلــى  �ملجل�س  �رئي�س  �لعدل  �زيــر  معايل  �أ�ــســدر 
�ل�سلك  درجـــات  خمتلف  على  �لــعــدل  بـــوز�رة  قا�سياً   )37( �تعيني  لرتقية  �لــازمــة  �لتنفيذية  �لــقــر�ر�ت 

�لق�سائي.
�ت�سمنت �لقر�ر�ت ترقية )17( قا�سي من درجة قا�سي )ب( �إلى درجة قا�سي )�أ( �)7( ق�ساة من درجة 
مازم ق�سائي �إلى درجة قا�سي )ج( �تعيني )9( ق�ساة على درجة قا�سي )ب( �)4( ق�ساة على درجة مازم 

ق�سائي. �فيما يلي ن�س �لأمر �مللكي �لكرمي:

ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم
                                                                                                                            �لرقم: �أ/217

�لتاريخ: 1433/12/5هـ 
بعون �هلل تعالى

نحن عبد�هلل بن عبد�لعزيز �آل �سعود 
ملك �ململكة �لعربية �ل�سعودية

بعد �لطاع على نظام �لق�ساء، �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )م/78( بتاريخ 1428/9/19هـ.
رقم  �مــن   )33/20/2383( �رقـــم   )33/20/2381( رقــم  مــن  للق�ساء  �لأعــلــى  �ملجل�س  قــــر�ر�ت  على  �بــنــاًء 
رقم  �مــن   )33/20/2444( رقــم  �إلـــى   )33/20/2437( رقــم  �مــن   )33/20/2429( رقــم  �إلـــى   )33/20/2423(
)33/20/2446( �إلى رقم )33/20/2453( �رقم )33/20/2455( �من رقم )33/20/2483( �إلى رقم )33/20/2491( 
�رقم )33/20/2494( �رقم )33/20/2495( �رقم )33/20/2497( �رقم )33/20/2498( �ملوؤرخة يف 1433/8/6هـ، 

�رقم )33/21/2524( �رقم )33/21/2525( �ملوؤرخة يف 1433/10/8هـ

8- علي بن عبد�هلل �آل �سلطان.
عـــبـــد�هلل  بــــن  عـــبـــد�لـــعـــزيـــز   -9

�ل�سامل.
10- فهد بن عبد�هلل بن طالب.
11- حممد بن عيد �لع�سيمي.
12- �سعد مب حممد �آل �سليمان.

13- �أحمد بن حممد �لعمار.
م�سفوه  بــن  عبد�لرحمن   -14

�ملالكي.
15- ماجد بن حممد �ل�سوميان.

ثانيًا: 
يــــــرقــــــى �لــــ�ــــســــيــــخــــان �لـــــتـــــايل 
)ب(  قا�سي  درجــة  مــن  �أ�سمائهما 
من  �عتبار�ً  )�أ(  درجــة قا�سي  �إلــى 

�لتاريخ �أمام ��سم كل منهما:
1- فــهــد بـــن �ــســالــح �لــدبــا�ــســي 

1433/7/19هـ.
�لن�سيان  �سليمان  بن  �سالح   -2

1433/7/26هـ.
ثالثًا: 

�أ�سما�ؤهم  �لتالية  �مل�سايخ  يعنينّ 
على درجة قا�سي )ب( �عتبار�ً من 

1433/7/12هـ:
1- مــ�ــســعــل بـــن زيــــد بـــن مــفــوز 

�ل�سمري.
بـــن حــ�ــســن بن  2- عــبــد�لــعــزيــز 

ح�سان �ملالكي.
عــبــد�لــعــزيــز بن  بـــن  �أنـــ�ـــس   -3

عبد�هلل �حلديثي.
4- ف�سل بن حممد بن عبد�هلل 

�لطالب.
بن  من�سور  بــن  عبد�لعزيز   -5
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عبد�لعزيز �ل�سماري.
بــن  زيــــــد  بــــن  عـــبـــد�لـــعـــزيـــز   -6

عبد�لكرمي �لفايز.
7- خــالــد بــن عــبــد�لــرحــمــن بن 

�سليمان �لر�جحي.
8- حممد بن عبد�هلل بن حممد 

�ل�سامل.
9- هــ�ــســام بـــن �ــســعــيــد بـــن �ــســامل 

�لنعيمي.
رابعًا: 

�أ�سما�ؤهم  �لتالية  �مل�سايخ  يرقى 
مــــن درجــــــة مــــــازم قــ�ــســائــي �إلــــى 
مــن  �عــــتــــبــــار�ً  قـــا�ـــســـي )ج(  درجــــــة 

1433/7/12هـ:
مــو�ــســى  بــــن  عـــبـــد�لـــرحـــمـــن   -1

�لغثيمي.
2- عي�سى بن �أحمد �لفيفي.

3- �أحمد بن م�سبب �لقحطاين.
4- نو�ف بن نازل �لدغماين.
5- حممد بن بادي �ل�سمري.

6- �سلطان بن حن�س �لعتيبي.
خام�شًا: 

عاي�س  بن  م�سفر  �ل�سيخ  يرقى 
�لد��سري من درجة مازم ق�سائي 
من  �عتبار�ً  )ج(  قا�سي  درجــة  �إلــى 

1433/7/15هـ.
�شاد�شًا: 

�أ�سما�ؤهم  �لتالية  �مل�سايخ  يعني 
على درجة مازم ق�سائي:

بن �سالح  بن عبد�هلل  1- �سالح 
�لغالب.

بــن حممد  نا�سر  بــن  في�سل   -2
�لر�سيمان.

�إبـــر�هـــيـــم بـــن زيـــد بـــن حمد   -3
�ملن�سور.

عـــنـــيـــز�ن  ربـــــــاح  بـــــن  ـــر  يـــا�ـــس  -4
�حلربي.
�شابعًا: 

�أمــرنــا  تنفيذ  �لــعــدل  �زيـــر  على 
هذ�.

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود

وزراء العدل بدول جمل�س التعاون 
يعقدون اجتماعهم الرابع والع�شرين 

بالريا�س

عقد �أ�سحاب �ملعايل �زر�ء �لعدل بد�ل جمل�س �لتعا�ن لد�ل 
بالريا�س  1433هـــ  �لقعدة  ذ�   16 �لثاثاء  يــوم  �لعربية  �خلليج 

�أعمال �جتماعهم �لر�بع ��لع�سرين.
�يف بــد�يــة �جلل�سة �لفــتــتــاحــيــة رحـــب مــعــايل �زيـــر �لــعــدل 
�لكرمي  �لدكتور حممد بن عبد  رئي�س �ملجل�س �لأعلى للق�ساء 
لهم  متمنياً  �لـــوزر�ء،  باإخو�نه  �حلالية  �لـــد�رة  رئي�س  �لعي�سى 
طيب �لإقامة ببلدهم �لثاين �ململكة �لعربية �ل�سعودية، م�سري�ً 
�إلى �أهمية �للقاء�ت �لعدلية يف �إطار �مل�سرية �لتعا�نية للمجل�س 
�حلرمني  خلــادم  �لتاريخية  �ملبادرة  حتقيق  ��ست�سر�ف  �سياق  يف 
ـ  �هلل  ـ حفظه  �سعود  �آل  بن عبد�لعزيز  �مللك عبد�هلل  �ل�سريفني 
�إلــى مرحلة �لحتــاد مبا ترتجمه  �لتعا�ن  للتحول من مرحلة 
�لتعا�ن  فكرة  ملن�ساأ  �لأ�سمى  للغاية  حتقيقاً  �لــهــدف  �سمو  مــن 

�خلليجي.
على  �ملعر��سة  �ملــو�ــســوعــات  �أهمية  �لعي�سى  �لــدكــتــور  ��أكـــد 
در��ــســة فكرة  �لــعــام �بخا�سة  �لــعــدل لهذ�  �أعــمــال �زر�ء  جــد�ل 
�لنتقال بالأنظمة �ل�سرت�سادية �لإجر�ئية �إلى �لإلز�مية يف �أفق 
مبادرة خادم �حلرمني �ل�سريفني �لتي طرحها على �أنظار �إخوته 

�أ�سحاب �جلالة ��ل�سمو قادة د�ل جمل�س �لتعا�ن �خلليجي.
�لعدلية  �ملو�سوعات  من  �لعديد  تنا�ل  �لجتماع  �أن  ُيذكر 
لل�سلطة  �ل�سرت�سادي  �ملوحد  )�لنظام(  م�سر�ع  مقدمتها  �يف 
ملكافحة  �ملــوحــد  )�لــنــظــام(  �مــ�ــســر�ع  �ملجل�س  لـــد�ل  �لق�سائية 
جر�ئم تقنية �ملعلومات �م�سر�ع )�لنظام( �ملوحد �ل�سرت�سادي 
�ملقدم من �ز�رة  �لتعا�ن ��ملقرتح  �لأ�سرة لد�ل جمل�س  ملحاكم 
�لدليل  لإقـــر�ر  �لبحرين  مبملكة  �لإ�سامية  ��ل�سوؤ�ن  �لعدل 
�لإر�سادي �لنموذجي للتعليم �لتاأهيلي �مل�ستمر للمحامني بد�ل 
للجنة  �لجتماع  حما�سر  مناق�سة  جانب  �إلــى  �لتعا�ن،  جمل�س 
�لأع�ساء  �لـــد�ل  مرئيات  بــدر��ــســة  �ملكلفة  �ملخت�سني  �خلـــر�ء 
ب�ساأن قر�ر �أ�سحاب �ملعايل �زر�ء �لعدل حيال �إمكانية �إقر�ر �ثاق 
�لأنظمة �ل�سرت�سادية لتكون يف بع�سها ب�سكل �إلز�مي، ��جتماع 
�مقرتحات  مرئيات  بدر��سة  �ملكلفة  �ملخت�سني  �خلــر�ء  جلنة 
ــاء حــيــال مــقــرتح مــركــز لــاإر�ــســاد  �مــاحــظــات �لــــد�ل �لأعــ�ــس
��لت�سالح �لأ�سري لد�ل �ملجل�س بعد �أخذ جميع �لتحفظات من 

�لد�ل �لأع�ساء حيال بع�س �ملو�د لهذه �لأنظمة �ل�سرت�سادية.
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�شفريا بريطانيا وكازاخ�شتان لدى اململكة

�لدكتور  للق�ساء  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�س  �لعدل  �زير  ��ستقبل معايل 
حممد بن عبد �لكرمي �لعي�سى يف مكتبة بالوز�رة يوم �ل�سبت 14 �سو�ل 
تا�سيموف  بختيار  �ململكة  لــدى  كاز�خ�ستان  جمهورية  �سفري  1433هــــ 

�خال �للقاء ناق�سا عدد�ً من �ملو�سوعات ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك.
كما ��ستقبل معاليه يف ذ�ت �ليوم �سفري �ململكة �ملتحدة لدى �ململكة 
جون جينكينز �بحثا جملة من �ملو�سوعات �لتي تهم �جلانبني يف �ملجال 

�لق�سائي.

وفد وزارتي العدل 
وال�شوؤون اخلارجية االإ�شبانية 

��ستقبل معاليه يف مكتبه بالوز�رة يوم �لأحــد 15 �سو�ل 1433هـ  كما 
�إ�سبانيا خو�كني  �لعدل يف  لــوز�رة  �لتابع  �لعد�لة  �لعام لتحديث  �لأمني 
�ز�رتــي  مــن  �مل�ستوى  رفيع  �فــد  مقدمة  يف  �ململكة  ز�ر  �لــذي  �سيلغري� 

�لعدل ��ل�سوؤ�ن �خلارجية ��لتعا�ن مبملكة �إ�سبانيا.
 � �ل�سلة،  ذ�ت  �ملو�سوعات  مــن  �لعديد  بحث  �للقاء  خــال  �جــرى 
�أ��سح معايل �زير �لعدل للوفد �لز�ئر معامل �لنظام �لق�سائي �حلديث 
�آل  �لعزيز  عبد  بن  �هلل  عبد  �مللك  �ل�سريفني  �حلرمني  خــادم  �م�سر�ع 
�سعود لتطوير مرفق �لق�ساء، مبيِّناً �أن هذ� �مل�سر�ع يعد نقلة نوعية يف 
�لتجارب  �أف�سل  ��ستقطابه  خال  من  ��لتنظيمي  �لإجر�ئي  �لتحديث 

��خليار�ت �ملتاحة.
�ململكة  ق�ساء  ثــو�بــت  �لإ�ــســبــاين  �لــوفــد  مــع  معاليه  ��ستعر�س  كما 
مع  �لق�سائية  �ملـــو�د  كــافــة  يف  �لإ�ــســامــيــة  �ل�سريعة  حتكيم  يف  �ملتمثل 
�إفادته يف �جلو�نب �لإجر�ئية من �آخر ما تو�سلت �إليه �لتجارب �لد�لية 
حتديد�ً  �ملرتكز  �ملو�سوعي  جانبها  يف  للعد�لة  �خلدمي  لاإ�سناد  �ذلك 
على اخلط�ط العري�سة يف ت�سبيب احلكم الق�سائي ومنط�قه امل�ؤ�س�س 

ح�سر�ً على حتكيم �ل�سريعة �لإ�سامية.
�لق�ساء  ل�ستقال  ��لتنفيذية  �لتنظيمية  �ل�سمانات  معاليه  �بنينَّ 
�عدم �لتدخل يف �سوؤ�نه من �أي جهة كانت مبا يكفل حياده �لتام، �طماأنة 
لنز�هة  �أ�سا�سية  ك�سمانة  �جلل�سات  عانية  مبد�أ  خال  من  �ملرت�فعني 

�لق�ساء ��سفافيته لتمكني �جلميع من مر�قبة ح�سن �سري �لعد�لة.
�عرنَّ �لوفد عن تقديره للتحديث �لإجر�ئي ��لتنظيمي ��لتقني يف 
�ململكة ��أن م�سرية �لتطوير يف ذلك متثل جناحاً كبري�ً يف حتقيق �أهد�ف 

م�سر�ع خادم �حلرمني �ل�سريفني لتطوير مرفق �لق�ساء.

ا�شتقباالت معايل الوزير

رئي�س مندوبية 
االحتاد 

االأوروبي 

معاليه  ��ستقبل  كما 
يف مكتبه يوم 3 ذ� �لقعدة 
مند�بية  رئي�س  1433هــــ 
�لحتاد �لأ�ر�بي �ل�سفري 

لويجي ناربوين.
���ـــســـتـــعـــر�ـــس خـــال 
�لـــلـــقـــاء مـــ�ـــســـر�ع خــــادم 
�حلـــــرمـــــني �لــ�ــســريــفــني 
ـــــــك عـــــــــبـــــــــد�هلل بـــن  ـــــــل �مل
�آل �ــســعــود -  عــبــد�لــعــزيــز 
لــتــطــويــر   - �هلل  حــفــظــه 
مــــرفــــق �لـــقـــ�ـــســـاء �لــتــي 
�ـــــســـــمـــــلـــــت �جلـــــــــو�نـــــــــب 
�لــتــنــظــيــمــيــة ��لــتــقــنــيــة 
��لــــتــــدريــــبــــيــــة �تـــوفـــري 
مـــــتـــــطـــــلـــــبـــــات �لــــبــــيــــئــــة 
�لعدلية، �جتربة �ململكة 
�لـــــبـــــد�ئـــــل  تــــفــــعــــيــــل  يف 
�ل�سرعية لف�س �ملنازعات 
�تـــ�ـــســـهـــيـــل �لإجـــــــــــر�ء�ت 
�ملحاماة يف  �تطور مهنة 
يف  مهم  ك�سريك  �ململكة 

�إي�سال �لعد�لة.
مــــــن جــــانــــبــــه �أ�ـــــســـــاد 
�لحتــاد  مند�بية  رئي�س 
�لأ�ر�بـــــــــي مبـــا تــ�ــســهــده 
�ململكة من تطور يف كافة 
�ملـــجـــالت �خــ�ــســو�ــســاً يف 
جمايل �لعدل ��لق�ساء.
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وفد اإ�شباين يطلع على م�شروع خادم 
احلرمني لتطوير مرفق الق�شاء

��لوفد  �سيلغري�  خو�كني  �لعد�لة  لتحديث  �لعام  �لأمــني  �طلع 
�ملر�فق له من �ز�رتي �لعدل ��ل�سوؤ�ن �خلارجية ��لتعا�ن مبملكة 
1433هـــ  �سو�ل   18 �لأربــعــاء  يــوم  للمملكة يف  زيارتهم  �إ�سبانيا �سمن 
لتطوير  �ل�سريفني  �حلــرمــني  خـــادم  م�سر�ع  على  خالها  �طلعو� 

مرفق �لق�ساء. 
��سمل لقاء �لوفد �لأ�سباين �لذي ز�ر �مل�سر�ع ��لتقى عدد�ً من 
�مل�سوؤ�لني فيه ��ستعر��س �لعديد من �ملنجز�ت �لتي يحويها �مل�سر�ع 
��لتدريبية  ��لتقنية  �لتجهيزية  �ملــحــا�ر  �منها  حمــا�ر  عــدة  �سمل 
��لعلمية، كما ��ستطلع �لوفد من خال �لزيارة �لأق�سام �لتي ي�سمها 
�إد�ريـــة  �حـــد�ت  مــن  �لق�ساء  مرفق  لتطوير  عــبــد�هلل  �مللك  م�سر�ع 
�غــرف  �لإلــكــرت�نــيــة  لل�سبكة  �مــقــر�ً  للمعلومات  �مــركــز�ً  خمتلفة 

للتحكم عن بعد �مر�قبة للد��ئر �ل�سرعية �ملربوطة به. 
�عرنَّ �لوفد �لإ�سباين عن تقديره ��إعجابه للتحديث �لتنظيمي 

��لتقني للم�سر�ع.

�فتتح معايل �زير �لعدل رئي�س 
�لدكتور  للق�ساء  �لأعــلــى  �ملجل�س 
�لعي�سى  �لـــكـــرمي  عــبــد  بـــن  حمــمــد 
1433هـــ  �لقعدة  ذ�   9 �لثاثاء  يــوم 
�إجــــر�ء�ت  هند�سة  مــ�ــســر�ع  �أعــمــال 
عــمــل �ملــحــاكــم �لــ�ــســرعــيــة �قــ�ــســاء 
�لــتــنــفــيــذ �ذلــــك بــفــنــدق ر�ديــ�ــســون 

�سا�س بالريا�س.
��أ��سح معاليه يف كلمة له خال 
�ملنجز �لإجــر�ئــي  �أن هــذ�  �لفــتــتــاح 
ميثل يف �إطاره �لتقني بعد�ً مهماً يف 
تطوير �آلية عمل �ملحاكم �ل�سرعية 
�حتديث �أ�ساليبها، كما يعد �إ�سافة 
بـــــارزة يف مــنــجــز�ت مــ�ــســر�ع خـــادم 
�حلرمني �ل�سريفني �مللك عبد �هلل 
حفظه  ـ  �سعود  �آل  �لعزيز  عبد  بــن 
�لــقــ�ــســاء،  مـــرفـــق  لــتــطــويــر  ـ  �هلل 
خ�سو�سا �إ�سهامه �لفاعل يف ت�سريع 
�لعملية �لق�سائية �تقلي�س هام�س 
�لتاأخري يف �إجر�ء�ت �لتقا�سي �لذي 
�لوز�رة  ميثل مع�سلة د�لية ت�سعى 
ملــعــاجلــتــهــا يف �ملــحــاكــم عـــن طــريــق 
هـــذ� �ملــنــجــز، جــنــبــاً �إلــــى جــنــب مع 
م�سر�عات �لــوز�رة �لأخــرى يف هذ� 
�ملعا�ن  م�سر�ع  بينها  �مــن  �ل�ساأن 
�لق�سائي ��إيجاد د��ئر للتخ�س�س 
عن  ف�سًا  �ملحاكم  د�خـــل  �لنوعي 
م�سر�ع �مل�ساحلة ��لتوفيق �تعزيز 
ثقافة �لتحكيم يف �ملجتمع، م�سري�ً 
تعد  �لإجــــــــر�ء�ت  هــنــد�ــســة  �أن  �إلــــى 
�لإ�سافة �لأهم يف حتديث �تطوير 

�ملنظومة �لعدلية.
هند�سة  �إعـــادة  �أن  معاليه  �بــنينَّ 
�ل�سرعية �ق�ساء  �ملحاكم  �إجــر�ء�ت 

وزير العدل يفتتح اأعمال م�شروع هند�شة اإجراءات املحاكم

�لــتــنــفــيــذ تــــاأتــــي كــــاأ�لــــويــــة �ــســمــن 
مــ�ــســر�ع تــطــويــر مـــرفـــق �لــقــ�ــســاء 
�ملــر�فــعــات  لنظام  �فــقــاً  عملها  �مت 
�لـــ�ـــســـرعـــيـــة، �نــــظــــام �لإجــــــــــر�ء�ت 
�لتنفيذ،  نظام  �م�سر�ع  �جلز�ئية 
بــــعــــد مـــر�جـــعـــتـــهـــا مـــــع �أ�ــــســــحــــاب 
�لف�سيلة �مل�ساركني يف هذه �ملرحلة.
��أبــــــان مـــعـــايل �زيـــــر �لـــعـــدل �أن 
مــــر�حــــل تــنــفــيــذ �ملــــ�ــــســــر�ع متــثــلــت 
بـــالإطـــاع عــلــى �إجـــــــر�ء�ت �جتـــارب 
�لــــــد�ل �لأخـــــــرى يف ذلــــك �لـــ�ـــســـاأن، 
��لــــزيــــار�ت ��لجــتــمــاعــات �ملــكــثــفــة، 
بالإ�سافة لحتو�ئها م�سر�ع هند�سة 
�لإجر�ء�ت يف �أعمال �ملحاكم �ل�سرعية 
�ق�ساء �لتنفيذ ب�سكل عام على ثاث 
مرحلة  يف  متثلت  �أ�ــســا�ــســيــة  مــر�حــل 
�ملعلومات،  �جــمــع  ��لــفــهــم  �لتوثيق 

�مــرحــلــة �لــتــحــلــيــل،�مــرحــلــة �إعــــادة 
�لـــتـــ�ـــســـمـــيـــم ��إعــــــــــــد�د �لإجــــــــــــر�ء�ت 

��لنماذج �ملقرتحة.
مــ�ــســر�ع هند�سة  �أن  يــذكــر  ممــا 
�لتنفيذ  �ق�ساء  �ملحاكم  �إجــــر�ء�ت 
يــحــتــوي عــلــى عــــدد مـــن �جلـــو�نـــب 
�لعلمية ��لإجر�ئية ��لتقنية  منها 
�لتجهيز�ت  �إلى  �إ�سافة  ��لإن�سائية 
�ملحاكم  حتتاجها  �لــتــي  �لأ�سا�سية 
حــيــث تـــاأتـــي كـــل مــرحــلــة مـــن هــذه 

�ملر�حل �سمن جد�ل زمني دقيق.
�يـــاأتـــي �ملــ�ــســر�ع �ــســمــن �لــتــحــول 
�لق�ساء  مرفق  ي�سهده  �لذي  �لكبري 
��لــــعــــد�لــــة �ـــســـمـــن مـــ�ـــســـر�ع خــــادم 
عبد�هلل  �ملــلــك  �ل�سريفني  �حلــرمــني 
بن عبد�لعزيز �آل �سعود ــ حفظه �هلل ــ 

لتطوير هذ� �ملرفق.
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ربط 145 حمكمة مبركز 
املعلومات بوزارة العدل

�لتقني  �لــنــظــام  �إدر�ج  مــن  �لــعــدل  �ز�رة  �نــتــهــت 
�ململكة  مناطق  مبختلف  حمكمة   145 من  �أكــر  يف 

�ربطها مبركز معلومات �لوز�رة بالريا�س.
��أ��سحت �لإد�رة �لعامة لتقنية �ملعلومات بوز�رة 
للمحاكم  �لإلـــكـــرت�ين  �لــنــظــام  ت�سغيل  �أن  �لــعــدل 
�لق�سايا  يوزع  �ل�سكوك كما  �إ�سد�ر  ي�سمن �سامة 
كــل مكتب  �لــقــ�ــســايــا مــع  يتنا�سب �حــجــم  بــرتتــيــب 
ق�سائي كما يعمل على ت�سجيل بيانات تلك �ل�سكوك 
�قت،  �أي  يف  �إليها  �لرجوع  �آلية منظمة ميكن  �فــق 
ت�سدرها  �لــتــي  �لإنــتــاجــيــة  ن�سب  معرفة  يتيح  كما 

�ملحاكم ��آليات �لعمل.
تعمل  �أنـــهـــا  �ملــعــلــومــات  تــقــنــيــة  �إد�رة  ــــارت  ــــس ��أ�
�ل�سبكة  �تعميم  �لتقنية  �لأنــظــمــة  ��ــســتــخــد�م  على 
�لإلـــكـــرت�نـــيـــة يف جمـــــالت �أعـــمـــال كـــافـــة �لـــد��ئـــر 
�لنظام  �لــعــدل  �ز�رة  �سغلت  ذلـــك  �إلـــى  �لــ�ــســرعــيــة. 
متيم،  بني  بحوطة  �لعامة  �ملحكمة  يف  �لإلــكــرت�ين 
�تفعيل  �إلكرت�نياً  �إ�سد�ر �ل�سكوك  حيث مت تفعيل 
�لــ�ــســبــكــة �لإلـــكـــرت�نـــيـــة يف كـــافـــة مــكــاتــب �ملــحــكــمــة 
�لــقــ�ــســائــيــة �ربــطــهــا بــجــمــيــع �أقــ�ــســام �ملــحــكــمــة عن 
�ل�سبكة  ربــط  مت  كما  �لإلــكــرت�نــيــة،  �ل�سبكة  طريق 
�ملعلومات  مبــركــز  �ملحكمة  يف  كــامــلــة  �لإلــكــرت�نــيــة 

بالريا�س.

جتهيز 200 مركبة للتعقب يف خمتلف مناطق اململكة 
)العدل(: اإح�شار اخل�شوم عرب االأقمار ال�شناعية

م�سر�ع  من  �لأ�لـــى  �ملرحلة  �لعدل  �ز�رة  �أطلقت 
تتبع �خل�سوم �ملمتنعني عن ح�سور جل�سات �لتقا�سي 
بــــ284  تــز�يــدهــا  �ملــمــلــكــة عــر  مــنــاطــق  �سملت جميع 
�إنهاء  باأجهزة تقنية للتعقب مت  مركبة تابعة للوز�رة 
200 مركبة حتى �لآن موزعة على مناطق �ململكة �هي 
 )33(� �ل�سرقية،  �ملنطقة  يف  مركبة   )38( كالتايل: 
مركبة يف منطقة �لريا�س، �)9( مركبات يف �لطائف، 
�ملدينة  �منطقة  �لق�سيم،  منطقة  يف  مركبة   )25(�
�خم�س  مركبة،   )55( جــدة  �حمافظة  مركبة،   )21(
مركبات يف جاز�ن، �)12( مركبة يف حائل، �مركبتان 
 )84( تركيب  على  حــالــيــاً  �لعمل  �جـــاري  جنـــر�ن،  يف 

جهاز�ً يف عدد من �ملحاكم �ملتبقية.

من  �خلا�سية  بــهــذه  �ملــــز�دة  �ملــركــبــات  ��ستتمكن 
�لهند�سية  �لإحـــد�ثـــيـــات  عــر  تــتــبــع مــوقــع �خلــ�ــســم 
�لـــدعـــوة جلــنــة هند�سية  لــ�ــســحــائــف  تــوفــرهــا  �لــتــي 
�أق�سام حم�سري  �لعاملني يف  خمت�سة، بحيث متكن 
�خلــ�ــســوم مــن حتــديــد مــوقــع �خلــ�ــســم عــر �لأقــمــار 
للمحكمة.  �حلــ�ــســور  طــلــب  �تــ�ــســلــيــمــه  �لــ�ــســنــاعــيــة 
�تــاأتــي هــذه �خلــطــوة يف �سياق عــدد مــن �لإجــــر�ء�ت 
م�سر�ع خادم  �نطاق  بعد  �لــوز�رة  ��ستحدثتها  �لتي 
�سمن  �لق�ساة.  مرفق  لتطوير  �ل�سريفني  �حلرمني 
�مل�سر�ع،  عليها  يعمل  ���سعة  تقنية  تطويرية  حزمة 
تهدف بالدرجة �لأ�لى �إلى تفعيل �جلانب �لتقني يف 

جمال �لتقا�سي. 

 تاأهيل 120 كاتب عدل ممن تعّينوا 
حديثًا على املهارات االإدارية والتوثيقية
دربت �ز�رة �لعدل 120 كاتب عدل ممن مت تعيينهم 
جميع  لتاأهيل  تدريبي  برنامج  تنفيذ  مت  حيث  حديثاً، 
�إك�ساب  �إلــى  �لــوز�رة يهدف  كتاب �لعدل �جلــدد من قبل 
باملنظومة  ��ملعرفة  �لتوثيقية  �لإد�ريــة  �ملهار�ت  �ملتدرب 

�لعدلية ��ملنظومة �لق�سائية. 
�تنا�ل �لرنامج عدد� من �ملحا�ر منها �لتعرف على 
�لتوثيقية  ��ملنظومة  �لعدلية  ��ملنظومة  �لعدل  �ز�رة 
كتابتي  ��أعــمــال  �خت�سا�سات  على  ��لــتــعــرف  �ململكة  يف 
�لعدل �لأ�لى ��لثانية، ��لتعرف على �ل�سركات ��أنو�عها 
��لتي  �ملعا�سرة  �لق�سايا  على  ��لتعرف  �لرهن  �نظام 
ــاأعــمــال كــتــابــات �لـــعـــدل �مــنــهــا غــ�ــســل �لأمـــــو�ل  تــتــعــلــق ب
خال  من  �لعدل  كتاب  تعرف  كما  ��لتزييف،  ��لتز�ير 
ذلك الربنامج على مهارات اإدارة ال�قت و�سغ�ط العمل 
��ظائف  �حلديثة  لــاإد�رة  �ملعا�سرة  �ملهار�ت  ��إك�سابهم 
�لإ�سر�فية  �ملهار�ت  �لرنامج  قدم  كما  �ملختلفة  �لإد�رة 

�لتعامل مع �لر�ؤ�ساء ��ملر�ؤ��سني ��ملر�جعني.
بـــوز�رة  ��لبــتــعــاث  للتدريب  �لــعــامــة  �لإد�رة  ��أ��ــســحــت 
ــاب �لــعــدل �جلــدد  �لــعــدل �أن هــذ� �لــرنــامــج قــدم جلميع كــتنّ
�لذين مت تعيينهم حديثاً ��سيتم تقدميه �أي�ساً جلميع كتاب 
�لعدل �لذين �سيتم تعيينهم يف �مل�ستقبل، �قدم هذ� �لرنامج 
على مدى ع�سرة �أيام �هو مبثابة برنامج تعريفي �تدريبي 
لكل ما يحتاج �إليه كاتب �لعدل يف �أد�ء �أعماله �لتي يقوم بها.
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ت�شغيل نظام الوكاالت اجلديد يف كتابات 
عدل )عرعر - رفحا - عرقة - اأبو عري�س(

�لإلــكــرت�ين  �لــوكــالت  نظام  �لــعــدل  �ز�رة  �سغلت 
�جلــديــد يف عــدد مــن كتابات �لــعــدل يف كــل مــن كتابة 
عدل  �كتابة  رفحا،  عــدل  �كتابة  �لثانية  عرعر  عــدل 

عرقة، �كتابة عدل �أبو عري�س. 
بوز�رة  �ملعلومات  لتقنية  �لعامة  �لإد�رة  ��أ��سحت 
�لــعــدل �أن نــظــام �لــوكــالت �لإلــكــرت�ين يــحــوي عــدد�ً 
مــن �ملــمــيــز�ت، �هـــي �ــســهــولــة �لــتــ�ــســجــيــل، ��حلــ�ــســول 
�لوكالت  ربط  �إمكانية  �كذلك  �سريعاً،  �لوكالة  على 
هذه  مــن  �لعاقة  ذ�ت  �مل�ستفيدة  باجلهات  لة  �مل�سجنَّ
�لتي  �لـــوكـــالت  �إلـــى ح�سر جميع  �إ�ــســافــًة  �لــوكــالــة، 
ت�سدر �إلكرت�نياً؛ �متابعة �لزد��جية يف �سد�ر �أكر 
من �كالة خمت�سة بال�ساأن نف�سه، ��أي�ساً متابعة �إلغاء 

�لوكالة.
جريدة اجلزيرة  العدد: 14578 
 االثنني 9 �شوال 1433هـ

العدل: تدريب 60 قا�شيًا على النزاعات 
العقارية واالخت�شا�س الق�شائي

�سو�ل 1433هـــ ثاثة  �سهر  �لعدل يف  عقدت �ز�رة 
بر�مج تدريبية ��ستهدفت �أكر من 60 قا�سياً يف عدة 
��ل�ستحكام  �لــعــقــاريــة،  بــالــنــز�عــات  تخت�س  جمـــالت 
على  تقام  ��لتي  �لق�سائي  ��لخت�سا�س  ��لأ�قـــاف، 

مدى �أربعة �أيام باملنطقة �ل�سرقية.
�ناق�س برنامج �لنز�عات �لعقارية �لذي قدم لـ24 
�ل�سرعية  �لد��ئر  تو�جه  �لتي  �مل�سكات  �أهــم  قا�سياً 
�كيفية  معني  عــقــار  على  حت�سل  �لــتــي  �لــنــز�عــات  يف 
�ز�رة  �سنتها  �لــتــي  �حلــديــثــة  �لــطــرق  ��أهــــم  تافيها 
�كيفية  �مل�سكات  هــذه  مثل  تــفــادي  �سبيل  يف  �لــعــدل 
��إمكانية  �ل�سكوك،  در��سة  حول  �لعقارية  �لإثباتات 

�إثبات �سحة �ل�سك من عدمه. 
عــدد�ً  ��لأ�قـــــاف  �ل�ستحكام  بــرنــامــج  قــدم  بينما 
��ملتعلقة  �ل�ستحكامات  بنظام  �ملخت�سة  �ملـــو�د  مــن 
بــاإ�ــســد�ر �لــ�ــســكــوك �لــ�ــســادرة مــن �ملــحــاكــم �ل�سرعية 
واآليات تطبيق م�اد اال�ستحكام وال�سروط التي يجب 
العقار  واآليات و�سروط  امل�ستحكم  العقار  اأن تت�فر يف 
ال���ق��ف وكيفية وق��ف ال��ع��ق��ارات وال�����س��روط ال��ازم��ة 

لإمكانية �إيقاف �لعقار �قدم لـ 19 قا�سياً.
جريدة اجلزيرة  العدد: 14586 
 الثالثاء 17 �شوال 1433هـ

تقييد )226( حماميًا يف اململكة 
خالل العام اجلاري

�ملقيدين  �ملــحــامــني  عــدد  �أن  �لــعــدل  �ز�رة  ك�سفت 
�سمن �سجل �ملحامني �ملمار�سني بلغ )2115( حمامياً 
ي�سملون جميع مناطق �ململكة �ملختلفة. ��أ��سح تقرير 
بـــوز�رة  للمحاماة  �لــعــامــة  �لإد�رة  عــن  �ــســادر  حــديــث 
�لعدل �أن عدد �ملحامني يف �زدياد م�ستمر، حيث �سجل 
�لعام �حلايل �حتى نهاية �سهر رم�سان �ملا�سي تقييد 
��لرتخي�س  �ملحامني  �سجل  �سمن  حمامياً   )226(
لــهــم مبـــز��لـــة �ملــهــنــة. �نــوهــت �ز�رة �لــعــدل بــالــد�ر 
�لريادي للمحامني يف خدمة �لعد�لة �حتقيق �سريها 
�إلى  باأنهم �سركاء يف خدمة �لعد�لة، �م�سرية  موؤكدة 
�أن �ملحامني عليهم م�سوؤ�لية كرى ��حرت�م �إجر�ء�ت 
�لتقا�سي ��لعمل �فق �لأنظمة �ملعمول بها يف �ململكة 

فيما يخ�س نظام �ملحاماة �لو�ئحه �لتنفيذية. 
جريدة اجلزيرة  العدد: 14598 
االأحد 29 �شوال 1433هـ

ل خدمة ت�شجيل الوكاالت عرب  العدل تفعِّ
بوابتها االإلكرتونية

�لـــوكـــالت  تــ�ــســجــيــل  �لـــعـــدل خــدمــة  ــلــت �ز�رة  فــعنّ
�لإلكرت�نية عر بو�بتها على موقعها على �لإنرتنت، 
حــيــث �أطــلــقــت ر�بـــطـــاً �إلـــكـــرت�نـــيـــاً بــا�ــســم )تــ�ــســجــيــل 
�لوكالت(، ميكن �لدخول عليه ملن يرغب يف ت�سجيل 
ت�سجيله،  مت  �سابق  طلب  تعديل  �أ�  له  جديدة  �كالة 
�مل يتم طباعته من قبل كتابة �لعدل.  ��أكدت �لإد�رة 
�لعامة لتقنية �ملعلومات بوز�رة �لعدل، �أنه من �ملمكن 
�لإلــكــرت�ين يف حال رغبة  �لر�بط  �لدخول على هذ� 

�أي �سخ�س ت�سجيل �كالة من �أي مكان �يف �أي �قت.
�أن نظام ت�سجيل  �إلى  �ملعلومات  �إد�رة تقنية  ��أ�سارت 
�لـــوكـــالت �إلــكــرت�نــيــاً يــعــمــل يف جــمــيــع كــتــابــات �لــعــدل 
�لــعــامــلــة بــنــظــام �لـــوكـــالت �لإلــــكــــرت�ين، مــو�ــســحــة �أن 
�لعديد من  �لإلكرت�ين يحوي  �لوكالت  ت�سجيل  نظام 
�ملميز�ت، �هي �سهولة �لت�سجيل، ��حل�سول على �لوكالة 
لة  �سريعاً �خت�سار�ً للوقت، ��إمكانية ربط �لوكالت �مل�سجنَّ
باجلهات �مل�ستفيدة ذ�ت �لعاقة من هذه �لوكالة، �إ�سافًة 
�إلــكــرت�نــيــاً؛  تــ�ــســدر  �لــتــي  �لـــوكـــالت  �إلـــى ح�سر جميع 
�متابعة �لزد��جية يف �سد�ر �أكر من �كالة خمت�سة 

بال�ساأن نف�سه، ��أي�ساً متابعة �إلغاء �لوكالة. 
جريدة اجلزيرة  العدد: 14599 
 االثنني 1 ذو القعدة 1433هـ
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ت�شغيل نظام الوكاالت االإلكرتوين
 يف راأ�س تنورة

�لإلــكــرت�ين  �لــوكــالت  نظام  �لــعــدل  �ز�رة  �سغلت 
�جلديد يف كتابة �لعدل يف حمافظة ر�أ�س تنورة، حيث 
�سيتم من خال هذ� �لنظام �ل�سماح لطالبي �لوكالة 
للوز�رة  �لإلكرت�نية  �لبو�بة  عر  �كالتهم  ت�سجيل 

على �لإنرتنت. 
نظام  �أن  �ملعلومات  لتقنية  �لعامة  �لإد�رة  �ذكــرت 
�لوكالت �لإلكرت�ين يعمل على تايف �لزد��جية يف 
�سد�ر �أكر من �كالة خمت�سة بال�ساأن نف�سه ��سهولة 
��إمكانية  �سريعاً،  �لوكالة  على  ��حل�سول  �لت�سجيل 
لة باجلهات �مل�ستفيدة ذ�ت �لعاقة  ربط �لوكالت �مل�سجنَّ
�لوكالت  جميع  ح�سر  �إلــى  �إ�سافًة  �لوكالة،  هذه  من 

�لتي ت�سدر �إلكرت�نياً، �متابعة �إلغاء �لوكالة. 
�لوكالت  نظام  �أن  �ملعلومات  تقنية  �إد�رة  ��أ�سارت 
�جلديد �سيعمم على جميع كتابات �لعدل �لثانية. ��أنه 
مت تطبيق نظام �لوكالت �لإلكرت�ين يف �أكر من 37 

كتابة عدل ثانية يف مناطق خمتلفة من �ململكة. 
بــالــعــمــل عــلــى خــطــة تقنية  �لــعــدل  ��أكـــــدت �ز�رة 
�ل�سبكة  �تعمم  �إلكرت�نياً  ��خلدمات  �لأعمال  حتقق 
�لإلكرت�نية جلميع كتابات �لعدل �ذلك �سمن �أهد�ف 
�ل�سريفني  �حلرمني  خــادم  م�سر�ع  يف  �لتقني  �ملحور 
�مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز لتطوير مرفق �لق�ساء. 

جريدة اجلزيرة  العدد: 14600 
 الثالثاء 2 ذو القعدة 1433هـ

تفعيل نظام املحاكم االإلكرتوين
 يف 8 حماكم جديدة

يف  �لإلــكــرت�ين  �ملحاكم  نظام  �لعدل  �ز�رة  لت  فعنَّ
عدد من د��ئرها �ل�سرعية يف عدد من مناطق �ململكة 
�ملختلفة، �إذ مت ت�سغيل عدد من �ملحاكم �لعامة باململكة 
يف  �ملذنب  مبحافظة  �لعامة  �ملحكمة  �سملت  مــوؤخــر�ً 
منطقة �لق�سيم ��ملحكمة �لعامة مبحافظة �لبد�ئع يف 
منطقة �لق�سيم ��ملحكمة �لعامة يف �خلر�ء �ريا�سها 
ر�أ�س  �لعامة مبحافظة  ��ملحكمة  �لق�سيم  يف منطقة 
تنورة يف �ملنطقة �ل�سرقية �حمكمة حمافظة �سمد يف 
منطقة جاز�ن ��ملحكمة �لعامة يف حمافظة �سر�رة يف 
منطقة جنر�ن ��ملحكمة �لعامة يف حمافظة �لقنفذة 
يف منطقة مكة �ملكرمة ��ملحكمة �لعامة يف حمافظة 
�إ�سد�ر  تفعيل  �ملنورة، �مت  �ملدينة  �لعي�س يف منطقة 
يف  �لإلكرت�نية  �ل�سبكة  �تفعيل  �إلكرت�نياً  �ل�سكوك 

بجميع  �ربطها  �لق�سائية  �ملحاكم  هذه  مكاتب  كافة 
كما  �لإلكرت�نية،  �ل�سبكة  طريق  عن  �ملحكمة  �أق�سام 
مت ربط �ل�سبكة �لإلكرت�نية كاملة يف �ملحاكم �لعامة 

مبركز معلومات �ز�رة �لعدل بالريا�س. 
جريدة اجلزيرة  العدد: 14628 
 الثالثاء 30 ذو القعدة 1433هـ

تنمية مهارات وقدرات 
من�شوبي العدل بربيدة

�ملنطقة  مبجل�س  �ملــجــتــمــع  خــدمــة  مــركــز  �خــتــتــم 
��لــذي قدمه عميد  �لر�ؤ�ساء«  »�لتعامل مع  برنامج: 
�لغنيم، ��ــســارك فيه عــدد من  �أحــمــد  �لأ�ــســتــاذ  �لكلية 
من�سوبي �ز�رة �لعدل باملنطقة، ��لذي �أقيم يف �لكلية 

�لتقنية للغذ�ء ��لبيئة بريدة.
ـــح �لــغــنــيــم، بــــاأن �لــرنــامــج يـــاأتـــي �مـــتـــد�د�ً  ��أ��ـــس
�لتي  �لــتــطــويــريــة  ـــــد�ر�ت  ��ل �لــر�مــج  مــن  ل�سل�سلة 
تقدمها �ملوؤ�س�سة ملن�سوبي �ز�رة �لعدل يف �إطار �لتعا�ن 
�إلــــى تنمية  �لـــتـــدريـــب �يـــهـــدف  �ملــ�ــســرتك يف جمــــال 
ر�ؤ�سائهم  مع  �لتعامل  يف  �مل�ساركني  �قــدر�ت  مهار�ت 
�لتعامل  �أ�سا�سيات  �فاعلية من خال معرفة  بكفاءة 
لتحقيق  �لعلمية  �ملــعــرفــة  ���ــســتــخــد�م  �لــر�ؤ�ــســاء  مــع 
�لعاقة �لإيجابية معهم، بالإ�سافة �إلى حتديد منط 
��سخ�سية �لطرفني �كذلك تطبيق بع�س �ملهار�ت يف 

�ل�سلوك �لإن�ساين. 
جريدة اجلزيرة  العدد: 14637
 اخلمي�س 9 ذو احلجة 1433هـ

العدل تدرب الق�شاة على 
ال�شلح الق�شائي وعقوبات املخدرات

�أنهت �ز�رة �لعدل برناجماً تدريبياً يعنى باأحكام 
�لــ�ــســلــح �لــقــ�ــســائــي ��لـــعـــقـــوبـــات يف نـــظـــام مــكــافــحــة 
ــتــهــدف عــــــدد�ً مـــن �لــقــ�ــســاة، �نــاقــ�ــس  �ملــــخــــدر�ت ��ــس
تعريف  �لق�سائي(  �ل�سلح  )�أحــكــام  �لأ�ل  �لرنامج 
يف  �ل�سلح  عقد  ��أحـــو�ل  ��سر�طه  �لق�سائي  �ل�سلح 
نق�سه  ��أحــــو�ل  �قــع  �إذ�  �ل�سلح  �حــكــم  �خلــ�ــســومــات 
�لــد�ل  بع�س  ���ستعر��س  �ل�سلح  يف  �لنيابة  ��أحــكــام 
فيما يخ�س �ل�سلح �مكاتب �ل�سلح �د�رها يف خف�س 
لـ22  �لرنامج  للمحاكم. �قدم  �ملرفوعة  عدد ق�سايا 

من �لق�ساة مبدينة �لريا�س �ملدة �أربعة �أيام. 
جريدة اجلزيرة  العدد: 14582 
 اجلمعة 13 �شوال 1433هـ


